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1. Generelt
Ved uddannelsens/grundforløbets start gøres eleven bekendt med SOSU ZBCs lokale
Undervisningsplan (LUP), ordensregler, generelle prøvebestemmelser, prøvevejledninger og
klagevejledninger. Forud for prøveafholdelse gennemgås prøvebestemmelser og relevante
prøvevejledninger med eleverne, så de er bekendt med prøveforløbet inden prøveafholdelse.
Reglerne i de generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBCs grundforløb og hovedforløb tager
udgangspunkt i relevante love og bekendtgørelser samt uddannelsesordninger.

2. Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelserne
Prøver i uddannelsesspecifikke fag udarbejdes på grundlag af fagmålene for et enkelt
uddannelsesspecifikt fag og bedømmer udelukkende eleven i forhold til fagets mål. Prøverne er
mundtlige og gennemføres efter skolens retningslinjer for prøver i uddannelsesspecifikke fag.
Prøver i grundfagene gennemføres ud fra de i ” Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og
erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne” fastsatte retningslinjer for prøver i
det enkelte grundfag. Prøver i grundfagene bedømmer udelukkende eleven i forhold til fagets
mål.
Uddannelserne afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere
elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige kompetencer, som det fremgår af uddannelsernes
overordnede formål.
 Grundforløb 1 afsluttes med prøve i grundfag
 Grundforløb 2 afsluttes med en mundtlige prøve, der tager udgangspunkt i en
lærerudarbejdet case.
 Social og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i en lærerudarbejdet case.
 Social og sundhedsassistentuddannelsen afsluttes med et projekt.
 Pædagogisk assistentuddannelsen afsluttes med et projekt.
Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Bedømmelsen
sker efter reglerne i ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.
Der afgives en standpunktsbedømmelse i alle fag i den sidste skoleperiode fagene optræder i.
Denne standpunktsbedømmelse bliver afsluttende karakter i de fag, som ikke udtrækkes til
prøve.
Standpunktsbedømmelsen i det enkelte fag bedømmer udelukkende elevens faglige
standpunkt i forhold til fagmålene for faget.
2.1
Valgfag og valgfrit uddannelsesspecifikt fag
I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for
faget samt elevens engagement herunder fremmøde.
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I det valgfrie uddannelsesspecifikke fag udarbejdes en skriftlig handleplan/opgave eventuelt
kombineret med en mundtlig fremlæggelse. Specialefaget vurderes bestået/ikke bestået på
baggrund af målopfyldelse for faget herunder elevens engagement og fremmøde.
2.2
Adgang til prøve
Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen og evt. obligatoriske
opgaver er afleveret, med mindre eleven har helt eller delvis godskrivning for faget. Skolen
afgør, om eleven har opfyldt betingelserne.
Beståede prøver i uddannelsen kan ikke tages om.
2.3
Principper for placering af prøver
På social- og sundhedshjælperuddannelsen er prøver i uddannelsesspecifikt fag placeret i
skoleperiode 4.
På social- og sundhedsassistentuddannelsen er prøverne fordelt således:
o Prøve i farmakologi og medicinhåndtering er placeret i skoleperiode 2
o Prøve i engelsk er placeret i skoleperiode 2
o Prøve i dansk og naturfag er placeret i skoleperiode 3
o Afsluttende prøve er placeret i skoleperiode 4
På pædagogisk assistentuddannelse er prøverne fordelt således:
o Prøver i grundfag placeret i skoleperiode 3
o Prøver i uddannelsesspecifikke fag samt afsluttende prøve er placeret i
skoleperiode 4
2.4
Principper for afgivelse af standpunktsbedømmelse
Standpunktsbedømmelser gives af de respektive faglærere, når undervisningen i faget er
gennemført. Formålet er at bedømme på hvilket niveau, den enkelte elev har nået de mål, der
er fastsat for det enkelte uddannelsesspecifikke fag/grundfag. I fag, hvor der stilles krav om
skriftlige opgaver eller dokumentation skal disse være afleveret jf. aftale med faglærer inden
der gives standpunktsbedømmelse. Manglende dokumentation/aflevering vil medføre
bedømmelsen 00 i pågældende fag.
Der afgives en standpunktsbedømmelse i LECTIO ved afslutning af fagets afslutning.
Standpunktsbedømmelser ophæves til afsluttende karakterer for fag der ikke udtrækkes til
prøve.
2.5

Principper for indstilling til prøve eller standpunktsbedømmelse i grundfag og
uddannelsesspecifikke fag
For at kunne indstille eleven til prøve i et grundfag, skal eleven have afleveret de obligatoriske
skriftlige opgaver i pågældende fag (jf. afsnit 2.6 ”Principper for at indstille elever til den
afsluttende prøve”). For at opgaverne kan godkendes, skal eleven selvstændigt have
udarbejdet opgaverne, og der må ikke være tale om afskrift. Bruges citater og lignende skal
der være kildehenvisninger. Kan der af faglæreren rejses tvivl om selvstændighedsniveauet, vil
eleven blive indkaldt til en samtale med faglærer, hvor tvivlen forelægges. Bekræftes tvivlen,
kan udarbejdelse af en ny opgave være en mulighed, hvor tid og sted fastsættes af skolen (se
i øvrigt skolens ordensregler).
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Hvis eleven ikke består prøven i et uddannelsesspecifikt fag eller grundfag tilbydes eleven en
omprøve. Eventuel omprøve afholdes snarest muligt og normalt indenfor 14 dage. Eleven har 2
prøveforsøg. Skolen kan dog tillade deltagelse i en 3. prøvegang, hvis det er begrundet i
usædvanlige forhold.
Sygeprøver aftales efter raskmelding har fundet sted. Prøven afholdes snarest muligt under
hensyntagen til skolens planlægning.
2.6
Principper for at indstille elever til den afsluttende prøve
For elever på grundforløb 2 er der ingen bekendtgørelsesmæssige krav om beståelse af
grundfag forud for indstilling til den afsluttende prøve. Eleverne skal dog bestå grundfagene
som en del af overgangskravene til hovedforløbet.
For elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen er der ingen bekendtgørelsesmæssige
krav om beståelse af de uddannelsesspecifikke fag forud for indstilling til den afsluttende
prøve.
For elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen er der ingen bekendtgørelsesmæssige
krav om beståelse af de uddannelsesspecifikke fag og grundfag forud for indstilling til den
afsluttende prøve.
For elever på den pædagogiske assistentuddannelse er der ingen bekendtgørelsesmæssige
krav om beståelse af uddannelsesspecifikke fag og grundfag forud for indstilling til den
afsluttende prøve.
Består en elev ikke afsluttende prøve, kan eleven indstilles til 2. prøveforsøg. For elever på
hovedforløbene kontaktes ansættende myndighed, hvis der er behov for at uddannelsesaftalen
eventuelt forlænges. Skolen kan tillade deltagelse i en 3. prøvegang, hvis det er begrundet i
usædvanlige forhold.
Ved forlængelse eller afkortning af uddannelsesforløbet afholdes den afsluttende prøve ved
afslutningen af forløbet.
2.7
Prøveformer og prøveafholdelse
På grundforløb 1 afholdes følgende mundtlige prøver sidst i forløbet:
1. Prøve i det udtrukne grundfag
På grundforløb 2 afholdes følgende mundtlige prøver sidst i forløbet:
1. Prøve i det udtrukne grundfag
2. Afsluttende prøve.
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På social og sundhedshjælperuddannelsen afholdes følgende mundtlige prøver i sidste
skoleperiode:
1. Prøve i det udtrukne uddannelsesspecifikke fag
2. Afsluttende prøve
På social og sundhedsassistentuddannelsen afholdes følgende mundtlige prøver i sidste
skoleperiode:
1. Prøve i farmakologi og medicinhåndtering
2. Prøve i grundfag
3. Afsluttende prøve
På den pædagogisk assistentuddannelse afholdes følgende mundtlige prøver:
1. Prøve i grundfag
2. Prøve i uddannelsesspecifikke fag
3. Afsluttende prøve
Tre uger før prøveforløbets start offentliggøres det i LECTIO, hvilket/hvilke grund- eller
uddannelsesspecifikke fag, der er udtrukket til prøve via ministeriets prøveudtrækningssystem.
På udvalgte prøver er der særlig censur via Undervisningsministeriets særlige censorkorps.
2.8
Prøvevejledning for hver af uddannelsens prøver
På baggrund af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse om prøver og
eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og uddannelsesordningerne for Socialog sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, samt bekendtgørelsen
vedrørende grundforløbet, har skolen udarbejdet en prøvevejledning for hver af
uddannelsernes prøver samt grundforløb.
Prøvevejledningerne udleveres til eleverne, når det er relevant og vil i øvrigt være at finde på
skolens hjemmeside.
Prøvevejledningerne vil indeholde følgende:
 Formål og mål for prøven.
 Forudsætning for prøven; herunder aflevering af obligatoriske opgaver m.v.
 Prøveform.
 Prøvens tilrettelæggelse.
 Prøveafvikling, herunder brug af evt. materialer.
 Krav til evt. skriftligt materiale (f.eks. navn, cpr,).
 Votering.
 Eksaminator og censor.
 Omprøve og sygeprøve.
 Henvisninger.
 Prøvernes tilgængelighed (v/gruppefremstillet produkt + offentligt).
2.9
For sent fremmøde eller udeblivelse fra trækning til og afholdelse af prøver
En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve eller udebliver, og skolen ikke vurderer det
rimeligt begrundet, vurderes ”ikke bestået”. Når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt
begrundet evt. dokumenteret, kan eksaminanden få tilbud om at blive eksamineret på et
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senere tidspunkt. For elever der kommer for sent til evt. trækning af opgaver til prøver gælder
ligeledes, at såfremt fraværet er rimeligt begrundet tilbydes eleven at trække opgaven på et
senere tidspunkt. Eleven orienteres om, at manglende tid til forberedelse af prøven på grund
af for sent fremmøde, påhviler eleven selv.
2.10 Censor og eksaminator
Retningslinjerne i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede
uddannelser” er gældende.
Jf. ”God censorskik” skal censor senest 10 arbejdsdage før prøveafholdelse, gøres bekendt
med relevant materiale til prøven. Elevudarbejdet materiale kan dog sendes senere.
2.11 Særlige prøvevilkår
For at eleven kan benytte sig af tilbuddet om prøve på særlige vilkår forudsættes, at eleven
har deltaget i skolens tilbud for særlig støtte eller supplerende undervisning. Samt at
læsevejlederen har skønnet, at eleven har behov for prøve på særlige vilkår.
De særlige vilkår kan bestå af:
• Forlængelse af forberedelsestiden.
• Forlængelse af eksaminationstiden.
• Prøvetekster indtalt på bånd.
• Diverse it hjælpemidler.
2.12

Klager over skolens afgørelser vedrørende prøver og
standpunktsbedømmelser
Der henvises til klagevejledninger i forbindelse med prøver.
2.13

Beviser m.v.

Skolebevis udstedes til eleven når det samlede skoleforløb er gennemført inkl. afsluttende
prøver. Evt. godskrivning skal fremgå af beviset.
Social og sundhedshjælperuddannelsen
For at der kan udstedes skolebevis for social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal eleven
have bestået de uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag og den afsluttende prøve. Der
udtrækkes ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. For elever som har valgt Engelsk, kan
faget udtrækkes til prøve.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
For at der kan udstedes skolebevis for social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal eleven
have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige har bestået prøver i grundfagene
naturfag og dansk samt det uddannelsesspecifikke fag Farmakologi og medicinhåndtering.
For elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen udtrækkes faget Farmakologi og
medicinhåndtering altid til prøve. De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med
standpunktskarakter. Eleverne skal eksamineres i grundfagene dansk og naturfag. For elever
som har valgt Engelsk, afsluttes faget ligeledes med prøve, dog uden beståkrav.
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Den pædagogisk assistentuddannelse
For at der kan udstedes skolebevis for den pædagogiske assistentuddannelse, skal eleven have
bestået de uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag og den afsluttende prøve. Eleven skal
tillige har bestået prøver i grundfagene samfundsfag og dansk samt i ét uddannelsesspecifikt
fag.
For elever på den pædagogiske assistentuddannelse udtrækkes ét uddannelsesspecifikt. De
øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Eleverne
skal eksamineres i grundfagene dansk og samfundsfag. For elever som har valgt Engelsk,
afsluttes faget ligeledes med prøve, dog uden beståkrav.
Uddannelsesbevis udstedes til eleven, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er
udstedt. Eleven får udleveret skolebevis og uddannelsesbevis samtidig.
Erklæringer ved afbrudt uddannelse.
Afbrydes skoleundervisningen, har eleven krav på at modtage bevis for gennemførte del af
skoleundervisningen.
Stopper en elev sit uddannelsesforløb inden det samlede praktikforløb er gennemført udstedes
en erklæring om delvist gennemført praktikuddannelse. Blanketten findes i ”Bekendtgørelse
om erhvervsuddannelser” bilag 3.
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